โปรแกรมการเดินทาง
ภูเขาฮัลลาซาน – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - สวนส้มไร้เมล็ด เกาะเชจู – ชายหาดอีโฮเทอู
คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ – ล่องเรือซัมบังซาครูซ - วัดซันบัง โพมุนซา – แหลมซงอัคซาน - ถนนกังหันชินซางวินด์มิล
ศูนย์นา้ มันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND– หมู่บา้ นวัฒนธรรมซองอึบ - - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี

ถนนสายรุง้ เชจู - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - วัดชอนวังซา - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน –
ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ ้งในดาวน์ทาวน์

วันแรกของการเดินทาง

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ เบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ ให้การตอนรับ เวลานัดหมาย : 22:30
เที่ยวบิน : 7C2244
เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ เวลา : 03.25-10.50 เที่ยวบิน : 7C2244 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง

วันที่สองของการเดินทาง ภูเขาฮัลลาซาน – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - สวนส้มไร้เมล็ด เกาะเชจู – ชายหาดอีโฮเทอู
พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ า
ที่สายพาน ออกมาพบกับผูน้ าทัวร์เพื่อทาการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบ
เพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกัน

พาท่านรับประทานเมนูขนึ ้ ชื่อประจาเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋ าฮือ้ ที่โด่งดังแบบใครที่มา
เที่ยวเชจูตอ้ งลองมาลิม้ รสให้ได้ และที่สาคัญนอกจากความอร่อยของตัวข้าวโจ๊กที่ถกู ปรุงเป็ นพิเศษแล้ว ยัง
มีหอยเป๋ าฮือ้ จากท้องทะเลเกาะเชจู มาเป็ นชิน้ พอดีคาแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูนีบ้ อกเลยว่านอกจาก
อร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ เพิ่มกาลังวังชาอีกด้วย

พาท่านเดินทางขึน้ สู่ ภูเขาฮัลลาซาน (Hallasan) ภูเขาที่สงู ที่สดุ ในประเทศเกาหลีใต้ ระดับความสูงถึง
1950 เมตรจาก ระดับนา้ ทะเล และเป็ นภูเขาไฟต้นกาเนิดของเกาะเชจูอีกด้วย เส้นทางขึน้ เขาจะมีวิว

ทิวทัศน์ และธรรมชาติที่สวยงาม ผูค้ นนิยมขึน้ มาในช่วงฤดูหนาว เพื่อมาสัมผัสอากาศเย็นๆ สูดโอโซน
ที่บริสทุ ธิ์ รวมทัง้ ชมหิมะในช่วงฤดูหนาวด้วย ซึ่งจะปกคลุมเยอะสุดบนยอดเขา นักท่องเที่ยวจะได้
สัมผัสหิมะที่สะอาด นุ่ม ฟู ท่ามกลางธรรมชาติ สวยงามมากๆ เลยทีเดียว ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาพอากาศ
ด้วย สาหรับจุดชมวิวที่เราขึน้ ไปนัน้ ไม่ใช่ยอดสุดของภูเขา แต่จะเป็ นเส้นทางที่คานึงเรื่องความปลอดภัยเป็ นหลัก
พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ขึน้ ชื่อที่สดุ แห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ่งจะแบ่งเป็ นโซนไร่ชากลางแจ้ง และ
โซนพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเรื่องราวของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขายของฝาก ซึ่งท่านสามารถเยี่ยมชมได้ทกุ ๆ
โซน เกาะเชจูเป็ นดินแดนที่ได้รบั ของขวัญจากธรรมชาติ ปลูกชาเขียวได้คณ
ุ ภาพสูง ผสมผสานกับนวัตกรรม
สมัยใหม่ จนทาให้ชาที่นี่ส่งออกไปขายทั่วโลก นักท่องเที่ยวทัง้ เกาหลีและต่างชาติมกั มีจุดมุ่งหมายที่จะมาลิม้ รส
ความอร่อยของชาที่มีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์ถึงแหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เค้กโรล เครื่องดื่มชาเขียวทั้ง
ร้อนและเย็น รับประกันความฟิ นไปตามๆกัน ส่วนใครที่เน้นการชมวิวถ่ายรูป สวยทุกมุมจนกดชัตเตอร์รวั ๆแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็ นโซนไร่ชา หรือขึน้ ไปจุดชมวิวด้านบนสุดของพิพิธภัณฑ์ ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของไร่ชาที่นี่
จากนัน้ พาท่านเยี่ยมชม สวนส้มไร้เมล็ด (Orange Farm) อีกหนึ่งสิ่งโด่งดัง และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ ส้ม ที่ปลูก
บนเกาะเชจู ด้วยความพิเศษ รสชาติที่อร่อยเป็ นเอกลักษณ์ ปลอดสารเคมี และดกมาก ผูค้ นที่ผ่านไปผ่านมา ต้อง
มองเหลียวหลังกันเลยทีเดียว ชาวบ้านบนเกาะเชจูได้ปลูกกันเยอะมากขึน้ หลังจากเป็ นที่ตอ้ งการมากขึน้ ทาให้
สร้างรายได้ เลีย้ งครอบครัว และเศรษฐกิจบนเกาะที่ดีขึน้ เอกลักษณ์ของส้มบนเกาะเชจู คือไร้เมล็ด รสชาติกลม
กล่อม วิตามินซีสงู ปัจจุบนั หลายๆสวนส้ม ได้เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูป และได้ลองชิมส้มสดๆ จากต้น
จากสวน ถือเป็ นอีกกิจกรรมยอดฮิต เมื่อมาเยือนเกาะเชจู ช่วงฤดูกาลส้มเลยทีเดียว 1ปี มี1ครัง้ คือช่วงหน้าหนาว
เท่านัน้
พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึน้ ชื่อบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของท้องทะเล คาเฟ่ น่ารักๆต่างๆ
แล้ว ยังมีสญ
ั ลักษณ์ที่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทันทีที่ถึงเกาะเชจู นั่นก็คือประภาคารรูปม้าสีขาว และสีแดง
ม้าถือว่าเป็ นสัตว์ประจาเกาะเชจู และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกันที่นี่เสมอ

พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี ้ อาหารเกาหลีแบบปิ ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนือ้ หมูส่วน
ซี่โครงมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนือ้ นุ่ม เสิรฟ์ ให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อร
รสรส ต้องตัดหมูเป็ นชิน้ ๆ นาผักสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รับประทานคาโตๆแบบ
สไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที่เรามีเสิรฟให้ไม่อนั้ ก็ได้เช่นกัน

ที่พัก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง คามิลเลีย ฮิ ลล์ สวนดอกไม้ – ล่องเรือซัมบังซาครูซ - วัดซันบัง โพมุนซา – แหลมซงอัคซาน –
ถนนกังหันชิ นซางวินด์มิล
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พกั เป็ นสไตล์บุฟเฟ่ ตแ์ บบฉบับเกาหลี
จากนัน้ พาท่านเยี่ยมชม คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้แห่งความรักและการพักผ่อน (Camellia Hill The Forest of love and healing) เริ่มจาก
การปลูกต้นคามิลเลียที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว ด้วยความรักในดอกไม้จึง
ปรับเปลี่ยนที่นี่เป็ นสวนดอกไม้ที่ สามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง 4 ฤดูกาล ทาใ ห้
นักท่องเที่ยวได้ความรูส้ ึกว่า สถานที่เดียวกันแต่ได้ความแตกต่าง มา
เท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยทีเดียว ด้านในมีการแบ่งโซนจัดสรรพืน้ ที่ได้ดีมาก ไม่
ซับซ้อน สามารถเดินเที่ยว ถ่ายรูป สูดอากาศบริสทุ ธิ์ได้สบายๆมาก ฤดู
หนาว (Winter Season) ที่แห่งนีจ้ ะเบ่นบานไปด้วยดอกคามิลเลีย
หลากหลายสายพันธ์ สีสนั สวยๆ สลับเรียงรายกัน พร้อมมุมที่ถ่ายรูปมากมาย ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Season) แน่นอนว่าช่วงที่ทกุ คนรอคอย
Cherry Blossom หรือซากรุกะนั่นเอง ที่นี่ก็มีให้ได้มาชมเช่นกัน ฤดูรอ้ น (Summer Season) ช่วงนีส้ วยไฮไลท์เช่นกัน เป็ นช่วงที่ดอกไฮเดรนเยีย
เบ่งบาน เป็ นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะมากจนใครๆต้องมาให้ได้เชียว ฤดูใบไม้รว่ ง (Autumn Season) ไฮไลท์ของฤดูกาลนีค้ ือ ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มู
ลี่ Pink Muhly เป็ นอะไรที่ทกุ คนรอคอย 1ปี 1ครัง้ กับ ต้นหญ้าที่เป็ นสีชมพูโดยธรรมชาติ สวย หวาน น่ารักมาก
สุดพิเศษ พาท่านลงเรือครูซลาใหญ่ SANBANGSAN CRUISE UNESCO GEOPARK ล่องชมความ
งามของชายฝั่งเกาะเชจู ที่ได้ขนึ ้ ทะเบียนมรดกโลก นอกจากท่านจะได้ชมท้องทะเลอันสวยงามแล้ว
ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่นี่เกิดจากการระเบิดของลาวาใต้ทอ้ งทะเล จนกาเนิดเป็ น
เกาะขนาดใหญ่ บริเวณนีเ้ ป็ นลักษณะแหลมที่ยื่นออกมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ ชายฝั่งตรงนี้
ได้ถกู คลื่นลม เซาะผ่านกินเวลาหลักแสนๆปี จนเกิดหิน หน้าผา รูปร่าง และลวดลายแปลกตา สวยงาม
แบบธรรมชาติรงั สรรค์ขนึ ้ มาให้เราได้ชมกัน
เกาะเชจู ขึน้ ชื่อเรื่องปลาซาบะอร่อยทึ่สดุ อยู่แล้ว เราจึงอยากให้ท่านได้ลิม้ ลองเมนู ปลาซาบะย่าง เนือ้ แน่นๆและสด
มาก ย่างร้อนๆหนังกรอบๆ รับประทานแบบฉบับเกาหลี โดยนาเนือ้ ปลาห่อผัก และเครื่องเคียงต่างๆ พร้อมข้าวสวย
ร้อนๆ อร่อยจนต้องร้องว้าวเลยทีเดียว

จากนัน้ พาท่านแวะเยี่ยมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วัดแห่งนีต้ งั้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่
ทะเล ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองถือถ้วยโอสถ ผูค้ นนิยมมาขอพรเรื่องของสุขภาพ และความ
ร่ารวยเงินทอง โดยนิยมทาบุญด้วยการถวายข้าวสาร เทียน พร้อมทัง้ การหมุนระฆังทองคารอบฐานองค์พระเพื่อ
ความเป็ นศิริมงคลอีกด้วย ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนัน้
รูปปั้นพระแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล ยังเป็ นอีกหนึ่งศรัทธาของผูท้ ี่นบั ถือ นิยมนานา้ บริสทุ ธ์มาถวาย เพื่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านัน้ ที่นิยมมาเยี่ยมชมที่วดั แห่งนี้ เพราะความสงบ และวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม มองเห็นท้องทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตอ้ งมาเยือนสักครัง้ เมื่อมาเที่ยวเกาะเชจู

พาท่านเดินทางสู่ ซองอัคซาน(SONG AK SAN) หรือที่เรียกกันว่า “แหลมซองอัคซาน” เป็ นภูเขามีแหลม
ทอดยาวออกสู่ทอ้ งทะเล พร้อมประวิติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามในสมัยอดีต ที่มีการให้ชาวบ้านเกาะเชจูมา
เจาะอุโมงค์เพื่อเก็บยุทโธปกรณ์ต่างๆ ปัจจุบนั ยังเป็ นอุโมงค์บา้ ง บางอันก็ถล่มลงมาแล้ว แต่ดว้ ยความ
สวยงามของบริเวณนี้ จึงถูกเลือกให้เป็ นฉากถ่ายทาซีรียส์ ดุ ฮิตที่ดงั ทั่วโลก “แดจังกึม” นั่นเอง เมื่อมาเที่ยว
ที่นี่แนะนาให้ลงไปถ่ายรูปบริเวณท่าเรือที่มีหินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายที่มีสีดาสนิท จน
หลายคนเรียกทะเลบริเวณนีว้ ่า ทะเลสีดา และที่พลาดไม่ได้ตอ้ งไปอุดหนุน อาหารทะเลที่งมขึน้ มาสดๆ
อาทิ หอยเป๋ าฮือ้ ปลิงทะเล โดยชาวบ้านกลุ่มหญิงประดานา้ หรือ แฮนยอ ถัาโชคดีก็อาจจะได้เห็นการดา
ทะเลของป้าๆบริเวณนัน้ ด้วย
พาท่านสัมผัสความอลังการของกังหันลมขนาดใหญ่ริมชายทะเลบนเกาะเชจู ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณืที่นี่
เพราะเกาะเชจูจะมีลมพัดตลอดทัง้ ปี จึงเหมาะแก่การผลิดกระแสไฟด้วยพลังงานลม ทาให้เกิดความ
สวยงามของกังหันสีขาวที่เรียงรายเลียบชายฝั่งทะเล ตัดกับนา้ ทะเลสีฟ้าคราม และยังมีสะพานเชื่อมต่อ
ถึงกันให้นกั ท่องเที่ยวได้เดินเล่นถ่ายรูปชมความงดงามกันด้วย หากช่วงที่นา้ ทะเลขึน้ ก็จะได้เห็น
บรรยากาศที่ได้เดินลุยนา้ ทะเลชิวๆ ได้ฟิลเหมือนเดินบนนา้ ทะเลไปดูกงั หันลมใกล้ๆ
พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิน้ บางๆ ผักต่างๆ ตามฤดูกาล เช่น
กะหล่าปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและใส่วนุ้ เส้นเกาหลี ที่มีความเหนียวนุ่ม เสิรฟ์ ในหม้อไฟ
ร้อนๆ หมูจะมีความนุ่มมาก และนา้ ซุปจะหอมหวาน เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ทานคู่กบั เครื่องเคียง
ต่างๆที่รา้ นจะนาเสนอ เช่น กิมจิ สาหร่าย หัวไชเท้าดอง ถั่วงอกดอง

ที่พัก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - นัง่ รถไฟเที่ยว ECOLAND– หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –
ภูเขาไฟซองซาน อิ ลจุลบง - ชายหาดโขดหิ น ควังชีกี
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พกั เป็ นสไตล์บุฟเฟ่ ตแ์ บบฉบับเกาหลี
จากนัน้ พาท่านไปรูจ้ กั กับ สมุนไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ นา้ มันสนเข็มแดง
ตามตาหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที่ถกู บันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ปัจจุบนั ได้นามาสกัดด้วย
วิธีที่ทนั สมัยดึงสรรพคุณที่ดีที่สดุ ออกมาในรูปแบบที่ทานได้ง่าย และบารุงสุขภาพได้ดีที่สดุ นา้ มันสนเข็ม
แดงมีสรรพคุณช่วยในการทาความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดที่อดุ ตัน ลดคลอ
เลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน อีกทัง้ ยังช่วยให้การผ่อนคลาย หลับสนิท
มากขึน้ ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทานเป็ นประจา ร่างกายแข็งแรงขึน้ ตามลาดับ

พาท่านนั่งรถไฟเที่ยวชมธรรมชาติ ECOLAND สูดอากาศบริสทุ ธิ์ และร่วมกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ด้านใน
ถูกสร้างอยู่ท่ามกลางผืนป่ าขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็ นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็ นทะเลสาป ที่สามารถเดิน
ชมวิวบนสะพานไม้ แต่ละฤดูจะมีดอกไม้ และพันธุ์ไม้ต่างๆออกสลับกันให้ท่านได้มาเชคอินกันได้ตลอดทัง้
ปี เลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดูหนาวจัด หิมะตก และดอกคามิลเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยูแชกต และมี
ซากุระบานตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร์ เดือนส.ค.-ก.ย.
ดอกSunpatein บาน ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มลู ลี่ และดอกหญ้าออกแซ
บริการท่านด้วย ทแวจีพลุ แบ็ก เป็ นการนาเนือ้ หมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาไปผัดคลุกเคล้า
พร้อมผักและนา้ ซุปแบบขลุกขลิก นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติกลมกล่อมและเผ็ดเล็กน้อย
คล้ายหมูผดั พริกแกงบ้านเรา เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็ น
อาหารพิเศษที่ขอแนะนาอย่างยิ่ง

จากนัน้ พาท่านเยี่ยมชม หมู่บา้ นวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็ นหมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยงั มีผคู้ นอาศัยอยู่
จริง เมื่อไปถึงจะมีชาวบ้านมาต้อนรับและพาเราเดินชมวิถีชีวิตต่างๆ ในหมู่บา้ น พร้อมถ่ายทอดเรื่องราว
ของคนที่นี่ให้ฟังแบบสนุกสนาน เราจะได้รูจ้ กั รูปปั้นเทพพระเจ้า ทอลฮารุบงั ที่มีอยู่ท่วั เกาะ บ้านที่สร้าง
จากก้อนหินทัง้ หลัง แหล่งนา้ จืดที่หายากมาก อาชีพหลักของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียมของหญิงชายใน
อดีต สัตว์เลีย้ งประจาเกาะ ไหหรือโอ่งโบราณที่ได้มีไว้หมักกิมจิ เหมือนที่อื่นๆ และที่พลาดไม่ได้สินค้า
Otop ของหมู่บา้ นที่มีมาช้านาน เป็ นที่เลื่องชื่อว่ามาเกาะเชจูตอ้ งมาชิม และช้อปสักครัง้ นั่นก็คือ
ผลิตภัณฑ์แคลเซียมธรรมชาติจากกระดูกม้า และนา้ หมักเบอร์รี่ป่า แบล็คราสเบอรี่ หรือที่เรียกันว่า Omija
(โอมิจา) ถ้าได้ดื่มจะสดชื่นมากๆ
จากนัน้ นาท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือที่ถกู ขนานนามว่า
“Sunrise Peak” มีอายุ กว่า 5000 ปี ที่นี่เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ขนึ ้ ที่สวยที่สดุ จึงเป็ นสถานที่โด่งดังที่ผคู้ น
มาขอพรและชมพระอาทิตย์ขนึ ้ ป็ นสถานทีท่ น่ี กั ท่องเทีย่ วจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้
เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติ ภูเขาไฟลูกนีส้ งบลงเป็ นที่เรียบร้อย แต่ทงิ ้ ความสมบูรณ์และ
สวยงามเอาไว้ โดยรูปทรงที่กลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยักมองแล้ว
ลักษณะเหมือนทรงมงกุฏเลย และเป็ นการเชื่อมโยงกับเกาะเชจูแบบธรรมชาติ ด้วยธารลาวา ปัจจุบนั จึงสามารถไปเที่ยวจุดนีด้ ว้ ยรถยนต์ และใคร
ที่อยากได้บรรยากาศปากปล่องภูเขาไฟ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ต้องเอาชนะใจตัวเองด้วยการเดินขึน้ ไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง ความสูงจาก
ระดับนา้ ทะเล 182 เมตรเท่านัน้
จากนัน้ พาท่านชมความงามที่แปลกตาของ ชายหาดโขดหิน ควังชีกี จุดตรงนีเ้ ป็ นทางเชื่อมต่อไปยังภูเขาไป
ซองซานอิลจูบง และเป็ นมุมที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟลูกนีแ้ บบเต็มๆ ถือเป็ นวิวที่สวยมาก และเมื่อเวลา
นา้ ลงจะมีโขดหิมโผล่ขนึ ้ มาพร้อมตะไคร่สีเขียวสด ตัดกับนา้ ทะเลที่ใสมาก เป็ นความงามที่แปลกตา ทาให้
นักท่องเที่ยวอดใจไม่ได้ที่จะต้องแวะถ่ายรูปก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวซองซานอิลจูบงนั่นเอง

พาท่านลิม้ รสเมนูพิเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค์ ที่ผสมผสานความเป็ นท้องทะเลของเกาะเชจู เข้ากับเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงนั่น
ก็คือซุปไก่น่นั เอง เมนูนจี้ ึงเปรียบดังเมนูจากสวรรค์เลยทีเดียว ส่วนประกอบหลักๆ จะเป็ นไก่ที่ตม้ ด้วยสมุนไพรจนเปื่ อย
และเพิ่มซีฟู้ดตามฤดูกาลเข้าไป ทาให้นา้ ซุปอร่อย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่านพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และ
เครื่องเคียงต่างๆ เช่นกิมจิ สาหร่าย หัวไชเท้า

ที่พัก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง

ถนนสายรุ้งเชจู - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - วัดชอนวังซา - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
– ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้ งในดาวน์ทาวน์

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พกั เป็ นสไตล์บุฟเฟ่ ตแ์ บบฉบับเกาหลี
พาท่านไปถ่ายรูปกับความสดใสของถนนสายรุง้ บนเกาะเชจู เป็ นถนนเลียบชายทะเลด้านเหนือของเกาะ เป็ น
ไอเดียศิลปะที่ดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินที่เอาไว้กนั้ ชายทะเลแบบสลับสีแนวสายรุง้ ยาวตลอด
เส้นทาง ทาให้เกิดสีสนั ที่ดึงดูดให้ใครๆที่ผ่านไปมาตรงนีอ้ ดไม่ได้ ที่จะแวะลงมาถ่ายรูปสร้างสีสนั ไม่ว่าจะเป็ น
แอคชั่นท่างนั่ง ท่าเดิน หรือครีเอทแอคชั่นสนุกๆได้มากมาย

พาท่านเข้าชมและเลือกซือ้ ชุดเครื่องนอนเพื่อสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ Sesa Living ที่ใช้
เส้นใยในการถักทอถึง 15400 เส้น กันไรฝุ่นได้100% มีการใช้หยกในการทาเส้นใย จึงมีคณ
ุ สมบัติในเรื่อง
ของการบาบัดขณะนอนหลับ ซึ่งเนือ้ ผ้าจะมีสมั ผัสที่น่มุ ลื่น ไม่มีเสียงดังเมื่อขยับตัว และยังปรับอุณหภูมิที่
คงที่ให้รา่ งกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย และโชว์รูมแห่งนีส้ ามารถคืนภาษีให้กบั นักท่องเที่ยวอีกด้วย

พาท่านเข้าในชมวัดป่ า "ชอนวังซา" เป็ นวัดที่สวยงามที่อยู่กลางหุบเขา 99ยอด ของเทือกเขาฮัลลาซาน ซึ่ง
สายมูตอ้ งห้ามพลาดเพราะวัดแห่งนีต้ อ้ งมาขอพรเรื่องเงินทอง และความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงาน
วัดนีถ้ กู ขึน้ ทะเบียนเเป็ นวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากแห่งนึงในเกาหลี อีกทัง้ ยังมีตน้ กาเนิดนา้ แร่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่
คนสมัยก่อนใช้ดืมกินเพื่อเป็ นสิริมงคลให้ตนเองอีกด้วย
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นกั ท่องเที่ยวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงินวอน" ที่นี่มีขนม
ของฝาก ของพืน้ เมืองเกาหลีที่ขนึ ้ ชื่อ ใครๆมาต้องมีติดไม้ติดมือกลับไป อาทิเช่น ขนมชื่อดังต่างๆ ช้อคโก
แลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น กระทะ
ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุน้ เส้น รวมถึงของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซือ้ มากมาย เหมือนเอา
เงินวอนมากละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ตอ้ งกลัวว่าจะใส่กระเป๋ าไม่พอ เพราะที่นี่พร้อมบริการบรรจุ
กล่องตามเงื่อนไขของร้านด้วย

พาท่านรับประทานเมนูทอ้ งถิ่นประจาเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก คือต้มซุปซี่โครงหมู สมัยก่อนเกาะเชจู
เลีย้ งหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซี่โครงของหมูจะถูกนามาทาซุป ด้วยนา้้ซุปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็ นซุป
ข้นเหนียวเล็กน้อย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่ขา้ วเมมิลลงไปด้วย จึงมีรสชาติที่เข้มข้น เนือ้ หมูจะนุ่ม ร่อนจาก
กระดูก ละมุนมากๆ เสริฟท่านพร้อมข้าวสวย และเครื่องเคียงตามฤดูกาล

พาท่านช้อปปี ้งสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่องสาอางค์เกาหลีและต่างประเทศ สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูก
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใต้ดิน และโซนวอคกิง้ สตรีท ซึ่งถือว่าเป็ นแหล่งรวมสินค้ายอดฮิต ติดเท
รนด์ ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์ทอ้ งถิ่นเกาหลี แบรนด์สปอร์ตกีฬาดังๆ ทัง้ แฟชั่นเสือ้ ผ้า หมวก กระเป๋ า รองเท้า เครื่องสาอางค์ และยังมีส ตรีทฟู้ด ขนม คา
เฟ่ ต่างๆอีกด้วย
ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลขัน้ ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอานวยความสะดวก เพื่อส่งทุก
ท่านกลับด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ
22.35 – 02.00

นาท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2243 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************************************************************************

อัตราค่าบริการ JEJU SPECIAL PACKAGE WINTER 5วัย3คืน
ราคาโปรโมชัน่
(จานวนจากัด)

ราคาปกติ

ธันวาคม :11-15 ,12-16

18,999

23,999

ธันวาคม : 13-17

19,499

24,499

19,999

24,999

20,499

25,499

พีเรียตเดินทาง

ธันวาคม : 14-18 , 15-19 ,16-20 ,17-21 ,18-22 , 19-23 , 20-24
มกราคม :8-12,9-13 ,15-19 ,16-20 ,22-26 ,23-27,29-2ก.พ.
30-3ก.พ.
กุมภาพนธ์ : 5-9,6-10 ,12-16,13-17 ,19-23 ,20-24 ,26-2มี.ค.
27-3 มี.ค. ,28-4มี.ค.
ธันวาคม :21-25
มกราคม :7-11 ,10-14 ,14-18 ,17-21,21-25,24-28,28-1ก.พ.
31-4ก.พ.
กุมภาพนธ์ : 4-8 ,7-11 ,11-15 ,14-18 ,18-22 ,21-25 ,25-1,มี.ค.
มกราคม : 4-8,5-9 ,6-10 ,11-15 ,12-16 ,13-17,18-22 ,19-23
20-24 ,25-29 ,26-30 ,27-31
กุมภาพนธ์ : 1-5 ,2-6 , 3-7 ,8-12 , 9-13 ,10-14 ,15-19,16-20 ,
17-21,22-26 ,23-27 ,24-28

6,000.20,999

25,999

มกราคม : 2-6 ,3-7

21,499

26,499

ธันวาคม : 22-26 ,23-27 ,24-28 ,25-29
มกราคม : 1-5

21,999

26,999

ธันวาคม : 26-30 ,31-4ม.ค.

22,499

27,499

ธันวาคม : 27-31

22,999

27,999

ธันวาคม : 28-1ม.ค. ,30-3ม.ค.

24,999

29,999

ธันวาคม : 29-2ม.ค.

26,999

31,999

ทารก ( ไม่เกิ น 2 ปี ) = 5,000.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่อง) =7,000.-

เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ โปรแกรม JEJU ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้
ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็ นจานวนเงิน (10,000 บาท / 350,000 won) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ป
และกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงินประกันนีค้ ืนเต็มจานวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าว
(ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลกุ ค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็ นผู้
ชาระเองทัง้ หมด

ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1. การสารองที่น่ัง
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สามารถจองด้วยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวันเดินทาง จานวนผูเ้ ดินทาง ประเภทห้องพักให้ถกู ต้อง
หลังจากนัน้ เจ้าหน้าที่จะส่ง Invoice ให้ท่าน หากไม่มีการชาระตามดิวเดท การจองจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ และเมื่อจองใหม่ไม่มีที่น่งั หรือราคา
ปรับขึน้ จะไม่สามารถใช้ขอ้ มูลการจองเดิมได้
การมัดจา ชารที่น่งั ละ 5000 บาท และชาระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามดิวเดทของ Invoice (สาหรับราคาปกติ)
กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองก่อนเดินทางต่ากว่า 15 วัน ช่วงเทศกาล หยุดยาว ต้องชาระเต็มจานวนเท่านัน้
สาหรับกรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ออกบุคกิง้ ให้เท่านัน้
หากไม่ชาระส่วนที่เหลือตามกาหนด ที่น่งั จะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจาคืนได้ทกุ กรณี
หลังจากชาระเงิน มัดจา/ชาระเต็มจานวน ท่านต้องกรอกข้อมูลผูเ้ ดินทางเป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วยตนเองให้ถกู ต้อง หาก
ระบบออกตั๋วแล้ว การแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายจากสายการบิน
การเดินทางเข้าเกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถรีฟันได้ทุกกรณี
ราคานีส้ าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้ หากเป็ นต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท และต้องทาตามเงื่อนไขการเข้าประเทศเกาหลีใต้

2. การยกเลิกการเดินทาง
•
•

ยกเลิกการจองไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ชาระแล้ว
ยกเลิกการจองไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ชาระแล้ว

•
•
•
•

ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้
ยกเลิกจากเหตุสดุ วิสยั เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หกั ค่าใช้จ่ายตามจริง ๆ
ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทกุ กรณี
ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได้ทกุ กรณี

ราคานีร้ วม
•
•
•
•
•
•
•
•

ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน จานวนคืนตามระบุในโปรแกรม (ห้องพัก2-3ท่าน)
ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน) *พักเดี่ยวจะมี Single Charge
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ / ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หวั หน้าทัวร์ไม่บินขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานีไ้ ม่รวม
• ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
•
•
•
•
•
•
•
•

ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผูเ้ ดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านัน้ )
ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกาหนด (15-20กก)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์
ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่กาหนดเท่านัน้ หากขึน้ ไม่ทนั ต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วยตนเอง)
ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ค่าตรวจโควิดทุกที่ หากมีท่านชาระเอง

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
•
•

หากผูเ้ ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทกุ กรณี
เพื่อเป็ นการคัดกรองตามคาขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ที่ถกู ตักเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ยว แต่ได้หลบหนีไปด้วยจุดประสงค์อื่น เช่นไปทางาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกันการเดินทางว่าผู้
เดินทางต้องไปท่องเที่ยวพร้อมคณะและเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมคณะเท่ านัน้ เป็ นจานวนเงิน 10,000 บาท หรือ 350,000 วอน หากผู้
เดินทางไป-กลับถูกต้องตามเงื่อนไข จะได้รบั เงินประกันคืนเต็มจานวนทันที แต่หากผูเ้ ดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ทัง้ ไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็มจานวนเพื่อนามาชาระค่าปรับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ดังนัน้ ไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ทกุ กรณี

•

หากผูเ้ ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอานาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผูเ้ ดินทางต้องจัดการเอกสารส่วนตัว
เที่ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึน้ เองทัง้ หมด

2. หมายเหตุ

กรุณาอ่านและทาความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทาการจองทุกครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้)
การเดินทางต้องมีผเู้ ดินทาง ขัน้ ต่า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) หากจานวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สามารถ
Refundได้เต็มจานวน สาหรับกรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ออกบุคกิง้ ให้เท่านัน
้
บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทัง้ ขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/ชื่อ หรือ
ยกเลิกคืนเงินได้
ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ
และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถนามาเรียกร้องคืนได้ทกุ กรณี
ขอสงวนสิทธิ์หอ้ งพักสาหรับผูท้ ี่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผอู้ ื่นใช้สิทธิ์แทนได้ทกุ กรณี
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการันตี ทาได้เพียงรีเควสให้ได้เท่านัน้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ น
ผูจ้ ดั การให้
มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัททัง้ สิน้ เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ
กากับเท่านัน้
ทางคณะทัวร์ไม่มีอานาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลง
ประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผิดชอบ
การเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมกับทางทัวร์ทกุ กรณี
หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื่อรักษาตั๋วขากลับ มิเช่นนัน้
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง

ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมกาหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อความเป็ นระบบ และ
ถูกต้องตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านได้ซอื ้ มา
เมื่อท่านตกลงจองชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม และยอมรับในข้อกาหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่
ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

15.

คลิก : https://shorturl.asia/p1qLW

คลิก : https://shorturl.asia/UFPKl

คลิก : https://shorturl.asia/lbIWh

https:/www.bestfriendholiday-krabi.com

คลิก : https://shorturl.asia/5BGRS

คลิก : https://www.ilovechaophraya.com

คลิก https://www.iloveayutthaya.com

คลิกเพิ่ มเติม : https://shorturl.asia/KgJf4

คลิกเพิ่ มเติม : https://shorturl.asia/1lUVZ

คลิก : https://shorturl.asia/lbIWh

คลิก https://www.iloveayutthaya.com

คลิกเพิ่ มเติม : https://shorturl.asia/1lUVZ

